
ERRATA E PRORROGAÇÃO DE DATA DE ABERTURA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021  
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gases medicinais.  
A Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, através da CPL, comunica que houveram 
as seguintes alterações no Edital do processo em epígrafe: 
ITEM 13 Subitem 13.1 Letra F1 – retira-se do texto “...devidamente registrado no 
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia competente” 
Letra F3 – Altera-se o texto para : “F.3) Certidão de registro da empresa na entidade 
profissional competente, apontando o  responsável técnico. Deverá ser apresentada 
documentação comprovando que o profissional responsável integra o quadro 
permanente da empresa.” 
Letra F4 – Onde se lê: “Certificado de Registro do Responsável Técnico pela 
execução dos serviços no CREA/RS” Leia-se: “ Autorização de funcionamento da 
empresa expedida pela ANVISA, nos termos do artigo 2º do Decreto n.º8.077/2013. 
(AFE) Observação: Se o participante somente for distribuidor de gases medicinais, 
deverá apresentar a autorização de funcionamento referente à empresa fabricante, 
bem como cópia do instrumento, vigente, celebrado com o fabricante, comprovando a 
sua condição de distribuidor). 
Inclui-se Letra F5 - com a seguinte exigência: “Licença sanitária expedida pelo 
Estado ou Município de origem, para o ramo pertinente ao objeto licitado, nos termos 
do artigo 2º do Decreto n.º8.077/2013” (Alvará da Vigilância Sanitária) 
No Item 4 – Subitem 4.1 do Edital; Item 6 – Subitem  6.1.1 do Anexo VI – Minuta 
de Contrato e Item 4 - do Anexo IV – Termo de Referência, altera-se o prazo da 
entrega de “ até  12 horas a contar da solicitação da contratante e para casos de 
urgência a entrega deverá ser imediata” para: “para 24hs após solicitação do 
contratante para ser realizada a entrega. Já nos casos de urgência onde constava 
entrega imediata passa a ser de  6 horas após a solicitação” 

No Anexo IV – Termo de Referência do Objeto Item 1 Subitem 1.6 - Oxigênio 
Medicinal - Altera-se a capacidade dos cilindros de para: “10 unidades de 6 a 10m³ “;  

Item 1 Subitem 1.7 – Dióxido de Carbono Medicinal - Altera-se a capacidade dos 
cilindros de para: “ 4 unidades de 3 a 5Kg “ 

Fica prorrogada a data de abertura da sessão pública para o dia 04 de Março de 2021 às 10:00 
horas. 
Data final para cadastro da proposta e documentos de habilitação: 04 de Março de 2021 às 
09:45 horas. 
Data limite para impugnação: 01 de Março de 2021 às 10:00 horas. 
Exclusivamente em http://www.portaldecompraspublicas.com.br 
Os demais textos permanecem inalterados. 
Maiores informações Rua Castro Alves, 948 – Tamandaré -Esteio/RS – Fone: 51 21268374 – 
Email: licitacaosaocamilo@gmail.com 
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